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IR
noteikti pieaugušo neformālās 
izglītības satura kritēriji

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaka šīs izglītības
saturu un to atbilstību

valsts un

darba devēju, kā arī

personības izaugsmes interesēm,

un šīs programmas pieaugušajiem ir tiesības apgūt visa mūža
garumā neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības.

Izglītības likums, 46.panta trešā daļa

2



IR
Pieaugušo izglītības pārvaldības modelis 
2016.-2020. gadam*

Pieaugušo izglītības (PI) pārvaldības modelis paredz izveidot pastāvīgu un 
ilgtspējīgu PI sistēmu, kas novērsīs PI sadrumstalotību, atsevišķo institūciju rīcības 
nesaskaņotību un informācijas nepietiekamību PI plānošanai un ietekmes 
novērtēšanai. PI politikas pārvaldībā tiek izdalīti trīs līmeņi - 1) stratēģiskais, 2) 
operacionālais un 3) PI programmu piedāvātāji.

2. Rīcības virziens. 

Apzināt, nodrošināt un atbalstīt tādu attīstītu kvalitatīvas PI piedāvājumu, kas 
nodrošina ilgtspējīgu darbam, pilsoniskajai līdzdalībai un personības izaugsmei
nepieciešamo kompetenci un sekmē uz augstām prasmēm balstītu konkurētspējīgas
zināšanu ekonomikas un demokrātiskas sabiedrības attīstību.

8.pasākums. 

Izstrādāt kvalitātes pamatkritērijus, kam jāatbilst PI piedāvātājiem ,un nodrošināt 
IKT lietojuma iekļaušanu mācību programmās. Rezultāts: Izstrādāt PI piedāvātāju
kvalitātes kritērijus; noteikt kvalitātes prasības līdz PI programmām; PI 
iesaistīto pedagogu pašnovērtēšanas un ārējā novērtēšanas mehānisma
attīstība.

* Ietverts MK 2016. gada 5.maija Ministru kabineta rīkojumā Nr. 287 ar kuru 
apstiprināts «Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns

2016.-2020. gadam»

3



IR
pieaugušo izglītības kvalitātes kritēriji

Formālā pieaugušo izglītība 

(profesionālā tālākizglītība, profesionālās pilnveides izglītība)

MK 2016.gada 20.decembra noteikumi Izglītības iestāžu, eksaminācijas
centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās
izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās
darbības novērtēšanas kārtība

Pieaugušo neformālā izglītība

Vadlīnijas pieaugušo neformālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas
politikas ieviešanai

http://www.muzizglitiba.lv/sites/default/files/02032018_Vadlinijas_piea
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Kvalitātes kritēriji izvērtēšanai
10 +4

✓ Licence (izņemot Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības 
iestādes, NBS vienības)

✓ Programma

✓ Sasniedzamie/mācīšanās rezultāti

✓ Resursi (ateriāltehniskie un saturiskie) 

✓ Mācību personāls/pedagogi/pasniedzēji (pieredze, izglītība, 
kvalifikācija atbilst konkrētajai pieaugušo izglītības programmai)

✓ Programmas vadītājs/administrators

✓ Kvalitātes nodrošināšana (iekšēja, piem. pašvērtēšana)

✓ Sadarbība (nozares darba devējiem, darba devēju organizācijām)

✓ Izglītības dokuments 

✓ Viedokļu apzināšana (atgriezeniskā informācija)

+ Iespējas īstenot mācības darba vietā

+ Mācību personāls - atzītas personības nozarē/PNI programmas tematiskajā jomā

+ Mācību personāls pilnveido kompetenci (nozarē, tematiskajā jomā, pedagoģijā)

+ Dalība pieaugušo izglītības politikas veidošanā. sabiedriskas organizācijas darbā
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ieteikumi pieaugušo neformālās izglītības
programmu izstrādei un licencēšanai
http://www.muzizglitiba.lv/sites/default/files/Ieteikumi-
pieauguso-neformalas-izglitibas-programmu-izstradei-un-
licencesanai2.pdf

IZM Erasmus+ projekts 
«Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo 

izglītības jomā», 2019

IETEIKUMI 
PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU 

IZSTRĀDEI UN LICENCĒŠANAI*

Saturs:
Pieaugušo neformālās izglītības programmas izstrādes posmi
Pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana
Pielikumi
- pieaugušo neformālās izglītības programmas noformējuma paraugs 
- ieteikumi pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtības 

izstrādei pašvaldībās 
- izglītības programmas apguvi apliecinošā dokumenta veidnis

*Sk. http://www.muzizglitiba.lv/sites/default/files/Ieteikumi-pieauguso-neformalas-
izglitibas-programmu-izstradei-un-licencesanai2.pdf
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IETEIKUMS 
PNI programmas izvērtēšanai

LIETDERĪBA

• Kas mācīs un mācīsies?

• Kur notiks mācības (pieejamība)?

• Kā mācīs un mācīsies?
RESURSI

• Kā īsteno programmu (laika plānojums, mācību 
metodes)?

• Kas un kādā veidā novērtē/izvērtē apguvi 
(vērtēšanas kritēriji, vērtēšanas formas)?

• Kas un kā izvērtē apguves procesu 
(pašvērtējums, izglītības guvēju vērtējums)

PROCESI

• Formālie rezultāti (programmu apguvušo 
skaits)

• Vai apgūtās kompetences sekmē izglītības 
guvēju darba iespējas, personīgo izaugsmi?

REZULTĀTI

•Kāds ir pieprasījums?

•Ekonomiskā nepieciešamība?

•Vai palīdzēs atrisināt lokālās problēmas?



IZAICINĀJUMI 
nākamajam periodam

➢ Kopēja izpratne par kvalitātes nodrošināšanu PNI

➢ Vienota pieeja 

➢ Ieviešanas plāns

➢ Atbalsta iespējas PNI sniedzējiem

➢ Atbalsta iespējas PNI apguves interesentiem

8



RISINĀJUMA PRIEKŠLIKUMS
grozījuma izdarīšana 
IL 46.panta trešajā daļā

Papildināt ar prasībām PNI programmai, nosakot, ka tā ir:

➢ izglītības iestādes vai citas šajā likumā noteiktas institūcijas vai fiziskās 

vai juridiskās personas izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments

➢ PNI ietver:

1) izglītības programmas mērķi, uzdevumus un plānotos 

sasniedzamos mācīšanās rezultātus;

2) prasības izglītojamo iepriekš iegūtajām kompetencēm;

3) izglītības saturu kā vienotu mācību priekšmetu vai moduļu 

satura kopumu, tā apguves metodēm;

4) izglītības programmas īstenošanas plānu;

5) izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, 

materiālo un tehnisko līdzekļu aprakstu.
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Paldies par uzmanību!

andra.senberga@ikvd.gov.lv
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